
អត្ថបទ៖ ព្រះវហិារវត្តល្អក់                                           

អត្ថបទដោយ៖  ហ ៀន សុវណ្ណមរកត្ 

 

ព្រះវហិារវត្តល្អក់ 
  វត្តល្អក់ ឬ វត្តអរញ្ញរង្ស ីសថិត្ហៅកនុង្ឃុុំហោកសណ្ណ្ត ក ព្សុកព្ាសាទាគង្ ហេត្ត
ហសៀមរាប។ មកដល់្សរវថ្ងៃ វត្តហនះមានព្រះវហិាររីរ ហ ើយហបើចូល្តាមហលោ ង្ទ្វវ រមុេ 
ហគហឃើញព្រះវហិារបុរាណ្សថិត្ហៅលង្សាត ុំ រឯីព្រះវហិារសង់្ងមសីថិត្ហៅលង្ហវវង្។ ចុំហ ះ
ព្រះវហិារបុរាណ្ គឺជាសុំណ្ង់្សក្កា រៈដ៏ល្អឯកកនុង្ព្រះរុទធសាសនា ព្បកបហោយកាច់
រចនាយ៉ា ង្វចិិព្ត្ថ្ព្កណ្ល្ង្។ ណ្អអកហល្ើចុំណារហល្ើបល័្ង្ាព្រះជីវ ៍ និង្ក្ករសិកាកនោង្មក
សននិោា នថា ព្រះវហិារបុរាណ្កសាង្ហ ើង្ហៅភាគលង្ហដើមថ្នសត្វត្សទី១៩។ ចុំណ្ណ្ក
ព្រះវហិារងមីកសាង្ហ ើង្ហៅរវាង្ហដើមសត្វត្សទី២១ ហោយហគសហង្ាត្ហឃើញមានល្កខណ្ៈ
សិល្បៈេោះចមោង្រីវហិារបុរាណ្។ 
 ព្រះវហិារបុរាណ្វត្តល្អក់ មានរចនាសមព័នធទូហៅថ្នសុំណ្ង់្ណ្អនកលង្ហព្ក្កម គឺជា
ឥដាបូកកុំហារាយអ រឯីហព្គឿង្បង្្ុ ុំហៅណ្អនកលង្ហល្ើគឺជាហ ើ (រូបហល្េ១)។ ចុំណ្ណ្ក
បរហិវណ្លង្ហព្ៅ ហដើមហ ើយព្បណ្ ល្រ័ទធហោយបង្កា ន់ថ្ដជុុំវញិ ដបតិ្សរវថ្ងៃហគហឃើញហៅ
សល់្ណ្ត្ទ្វវ របង្កា ន់ថ្ដទិសលង្ហកើត្ លង្លិ្ច និង្លង្ហជើង្។ ហោយណ្ កហៅណ្អនកលង្ត្បូង្ 
ានហរៀបចុំរព្ង្ីកហេឿនព្រះវហិារងមី ឱ្យទល់្ដល់្នឹង្សសរព្រះវហិារចាស់។ ហល្ើសរីហនះ 
សសរបុរាណ្ជុុំវញិា ុំង្សាច ហគសហង្ាត្ហឃើញថាជាសសរហ ើ ហ ើយសរវថ្ងៃានជួស
ជុល្បតូរជាសសរហបតុ្ង្ជាបនតបនាា ប់ (រូបហល្េ២-៤)។ 

   
 

 
រូបដេខ១ ព្រះវហិារបុរាណ និងព្រះវហិារថ្មីវត្តេអក់ 
(ដ ើេរីទិសឦសាន) 

រូបដេខ២ ផ្នែកខាងត្បូងននព្រះវហិារបុរាណ ជាប់
នឹងដខឿនព្រះវហិារថ្មី 
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ព្រះវហិារបុរាណ្វត្តល្អក់ សង់្ហ ើង្មានល្កខណ្ៈជាវហិារដុំបូល្កិង្ ព្បក់ហកបឿង្
ព្សក្កហល្ញ មានជព្មាល្ជាថាន ក់ៗសង្លង្ និង្បុំ ក់ជហាវ រីរហៅចុង្ហមដុំបូល្លង្មុេ 
និង្ជហាវ រីរហៅចុង្ហមដុំបូល្លង្ហព្ក្កយ។ ចុំហ ះហហាជាង្ទ្វ ុំង្សង្លង្ថ្នព្រះវហិារហនះ 
គឺជាព្បហេទហហាជាង្ឆ្លោ ក់អុំរីហ ើ។ ហៅហល្ើហហាជាង្លង្ហកើត្ ហគឆ្លោ ក់ជារូបព្រះហចតិ្យ 
ណ្ដល្មានដង្ទង់្មួយគូ និង្ហទ ត ក្កន់ផ្កា  ូកអង្្ុយព្បណ្មយសង្លង្។ ចុំណ្ណ្កហៅហល្ើ
កុំរូល្ព្រះហចតិ្យហនាះ ហគឆ្លោ ក់រូបព្រះសិអារយហមព្តី្គង់្ហល្ើផ្កា  ូក(?) (រូបហល្េ៥)។ 
ហោយណ្ ក ហៅហល្ើហហាជាង្ទិសលង្ហកើត្ថ្នព្រះវហិារងមីវត្តហនះ ព្បណ្ ល្ឆ្លោ ក់ចមោង្រូប
ព្រះហចតិ្យ និង្ទិដាភារជុុំវញិហៅហល្ើហហាជាង្លង្ហកើត្ថ្នព្រះវហិារចាស់ (រូបហល្េ៦)។  

  
  

រូបដេខ៣ ទ្វា របង្កា ន់នៃទិសខាងដកើត្ រូបដេខ៤ ទ្វា របង្កា ន់នៃទិសខាងដ ើង 

រូបដេខ៥ ដហាជាងខាងដកើត្ននព្រះវហិារបុរាណ រូបដេខ៦ ដហាជាងខាងដកើត្ននព្រះវហិារថ្មី 
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 ចដំ ះដហាជាងខាងេិចននព្រះវហិារបុរាណ ក៏ជាព្បដេទដហាជាងឆ្លា ក់អរីំដ ើ
ៃូចដហាជាងខាងដកើត្ផ្ៃរ។ ប ុផ្នតគួរឱ្យសាត យ ដហាជាងដនះបានរុកនុយរេុបបាត់្ខាឹ សារ
ទ្វងំព្សុង រុអំាចដ ើេយេ់ដ ើយ (រូបដេខ៧)។ ៃូដចែះ អាីផ្ៃេដគអាចសម្គា េ់ដ ើញនន
កាច់តុ្ងផ្ត្ងេ អដេើផ្នែកៃបូំេ គឺការ ួស ុេ និងផ្លា ស់បតូ រនាគៃងកាត រថ្មី ផ្ត្រកាទុក
 ហាា បុរាណ។ េកខណៈរិដសសនន ហាា បុរាណព្រះវហិារដនះ គឺជហាវ មានណ្គ មានរុក
ចង្កា  មានមាត់្ មានចង្ាូម ( ុំណ្កវ) និង្មានណ្េនក ណ្ដល្បង្កា ញឱ្យហឃើញចាស់ថាជហាវ គឺជា
នាគ។១ មិនណ្ត្ប៉ាុហណាណ ះ ហៅហល្ើណ្គណ្ដល្ជាទូហៅឆ្លោ ក់ជារូបចព្ក ឬហគណ្ត្ង្ហៅថាព្តាហនាះ 
ហគានថ្ចនឆ្លោ ក់ជារូបមុេមនុសស ឯណ្អនកមូល្លង្ហព្ក្កមជាព្តានាគ ក្កោ យហៅជាព្សង្ក
មនុសស (រូបហល្េ៨-៩)។ រូបហល្េ៧ គឺជាជហាវ ហ ើមុនហរល្ជួសជុល្ និង្រូបហល្េ៨ ជា
ជហាវ ចមោង្ងមីតាមល្ុំអានជហាវ ចាស់។ 

   
 
 
  

  
រចនាស ព័នធផ្នែកខាងកែុងព្រះវហិារម្គនសសរដ ើរីរ ួរអ សងខាងផ្េាងព្គឹះ និង

សសរដ ើរីរ ួរដទៀត្ជាប់ ញ្ជ ងំ។ សសរទ្វងំអស់ សុទធសឹងជាព្បដេទសសរដ ើ៨ព្ ុង 
ព្ទដព្គឿងបងាុ ដំ ើផ្នែកខាងដេើ ដ ើយរុំម្គនកាច់េ អអាីដ ើយ។ រឯី ញ្ជ ងំព្រះវហិារ ដគ
បានដរៀបឥៃឋថ្មី ួយជាន់ដទៀត្រីខាងកែុង បណំងទប់ ញ្ជ ងំចាស់កុឱំ្យរេ។ំ ចផំ្ណកននៃ
កព្ម្គេព្រះវហិារ ដគព្កាេព្បដេទការ  ូបុរាណ ដ ើយដគដរៀបផ្នែកចដនាា ះផ្េាងព្គឹះឱ្យខពស់

 
១

  ុក សុកុល្ និង្ព្ ប ចាន់មា៉ា រា៉ា  ២០១០-២០១១:៧៤-៧៧ 

រូបដេខ៨  ហាា ដ ើវត្តេអក់ 
(រូប៖  ុក សុកុេ  
និង ព្ ប ចាន់ម្គ រា ) 

រូបដេខ៩  ហាា ថ្មីយកតា  
េអំាន ហាា ចាស់ 

រូបដេខ៧ ដហាជាងខាងេិច 
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ជាងរដបៀងសងខាងបនតិច ព្រ ទ្វងំម្គនសាា កសាែ  ោសំនាឹកសីម្គ ុវំញិនង។ ការដរៀបចំ
ផ្បបដនះ ដគដ ើញៃូចគ្នែ ដៅនឹងផ្េាងព្គឹះព្រះវហិារវត្តរា បូរ៌ផ្ៃេកសាងដ ើងតាងំរីឆ្លែ ំ
១៩០៧ (រូបដេខ១០)។ 

   
 
 

 សូ បញ្ជ ក់ផ្ៃរថា ព្រះវហិារបុរាណដនះរុំម្គនរិតានដ ើយ។ ដៅផ្នែកខាងេិចនន
ចុងផ្េាងព្គឹះ គឺជាបេា័ងាត្ ាេ់ព្រះ ីវ។៍ បេា័ងាព្រះ ីវន៍នព្រះវហិារដនះ ហាក់ព្បកបដោយ
េកខណៈសិេបៈផ្បាក និងកព្  ៃបតិ្ជាទព្ ង់បេា័ងាភ្ជជ ប់បុសបុកខពស់ដសៃើរទេ់ៃបូំេ (រូប
ដេខ១១)។ ផ្នែកខាងដព្កា ននបេា័ងាដនះម្គនរាងបួនព្ ុង ខាង ុខដគដរៀបឱ្យដចញជាបី
ថាែ ក់ោក់ដព្គឿងសកាា រៈ និងផ្លា េញីដនេងៗ។ ផ្នែកចដំ ៀង និងខាងដព្កាយ ដគដរៀបឱ្យដចញជា
េាក់ ដ ើយបិទេ អកាច់ព្ត្បក ូក ុវំញិ (រូបដេខ១២)។ រឯីករូំេបុសបុក ដគដរៀបឱ្យ
ដចញជាបីថាែ ក់។ តា ថាែ ក់នី ួយៗ េ អដោយកាច់រចនាយ ងរស់ដវ ើក ព្រ ទ្វងំម្គនោំ
កញ្ច ក់យ ងេាឺដនាក (រូបដេខ១៣)។ 
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 សដងខប ក ព្រះវហិារវត្តេអក់ជាសាថ បត្យក មព្រះរុទធសាសនាយ ងវដិសស រុំធ្លា ប់
ដ ើញរី ុន ក។ Daniel Guéret និង្ Doninique-Pierre Guéret សននិោា នថាព្រះវហិារហនះ
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